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LETO 2019 JE BILO POMEMBNO  
ZA FRONTEX, EVROPSKO AGENCIJO 
ZA MEJNO IN OBALNO STRAŽO.

Frontex si je leta 2019 še naprej prizadeval, da 
bi uspešno izpolnil mandat, ki mu je bil pode-
ljen leta 2016, ko je bil preoblikovan v Evropsko 
agencijo za mejno in obalno stražo. 

To je bilo tudi prehodno leto. Skupaj z državami 
članicami in Evropsko komisijo se je Frontex 
pripravljal na izvajanje posodobljenega man-
data, ki je začel veljati decembra 2019. 

Agencija se je še naprej hitro širila in je konec 
leta 2019 skupno zaposlovala že 750 uslužbencev.

Frontex je med krepitvijo svoje prisotnosti na te-
renu ter širjenjem operativnih dejavnosti in sto-
ritev, ki jih je zagotavljal nacionalnim službam za 
mejno in obalno stražo, porabil vsa sredstva, ki so 
mu jih namenili proračunski organ EU in pridru-
žene schengenske države, tj. 333 milijonov EUR.

Vračanje migrantov brez urejenega statusa je 
bilo leta 2019 ključno področje delovanja agen-
cije, pri čemer bo še naprej podpirala države 
članice pri vračanju oseb, ki so jim zavrnili pro-
šnjo za azil.

Nove tehnologije in nove storitve za varovanje 
meje sta še dve področji, na katerih je imela 
agencija leta 2019 vodilno vlogo pri inovacijah 
ter zagotavljala vsakodnevno podporo državam 
članicam EU in pridruženim schengenskim 
državam.

Leta 2019 je postalo jasno, da Frontex ni le služba 
za ukrepanje v izrednih razmerah, ampak je zdaj 
zlasti operativni partner nacionalnih organov, 
ki podpira redne naloge upravljanja meja in po-
maga pri njihovem izvajanju.

Razširjeno mednarodno razsežnost dejavnosti 
Frontexa je poudarila njegova prva operacija zu-
naj Evropske unije v Albaniji. 

Frontex je v vse tesnejšem sodelovanju z evrop-
skimi in nacionalnimi partnerji deloval kot „oči 
in ušesa“ organov kazenskega pregona na zu-
nanjih mejah.

Frontex bo imel zelo kmalu ključno vlogo pri 
preverjanju več milijonov zakonitih presto-
pov meje rednih potnikov. Lani je bil zaposlen 
s pripravami na vzpostavitev centralne enote 
Evropskega sistema za potovalne informacije 
in odobritve (ETIAS). 

Lansko sprejetje evropske tehnične operativne 
strategije za integrirano upravljanje meja je bil 
velik korak naprej tako za države članice kot za 
agencijo. To je spodbudilo prehod na nov opera-
tivni koncept, ki temelji na prihodnji napotitvi 
stalne enote evropske mejne in obalne straže. 

Dokument Leto 2019 na kratko je bil pripravljen ob 
upoštevanju treh strateških operativnih ciljev 
Frontexa: da bi lahko pomagali PODPIRATI dr-
žave članice na mejah, je treba IMETI ZNANJE, 
na podlagi tega znanja pa GRADITI zmogljivo-
sti za prilagajanje operativnega odziva. 

Cilj Frontexa je upoštevati najboljše standarde 
EU za zanesljivo administrativno in finančno 
upravljanje ter pravne in etične standarde EU, 
ki zajemajo temeljne pravice.

Frontex je leta 2019 postavil tudi temelj za pri-
hodnost. Začelo se je prvo rekrutiranje mejnih 
policistov Frontexa, ki bodo sodelovali z nacio-
nalnimi uradniki mejne in obalne straže. 

Frontex je zavezan delu za varnejše zunanje 
meje, ki bolje delujejo, varovanju evropskega 
območja svobode, varnosti in pravice ter spod-
bujanju nemotenih zakonitih prehodov meje za 
dobroverne potnike.

FABRICE LEGGERI 
Izvršni direktor
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Vrhunci leta

JAN

Število nedovoljenih 
p r e h o d o v  e v r o p -
skih meja je najnižje  
v zadnjih petih letih

FEB

Frontex podpiraobsežno za-
plembo kokaina, ki so jo iz-
vedli portugalski organi

MAJ

Frontex začne izvajati prvo 
operacijo zunaj EU v Albaniji

JUN

Frontex vzpostavi celico  
za analizo tveganj v 
Senegalu

MAR

Konferenca o pametnih 
mejah v okviru Svetovne 
carinske organizacije: zdru-
ževanje Frontexa in carin

APR

Frontex, EMSA in EFCA gos-
tijo drugi letni dogodek o 
evropski obalni straži
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NOV

Svet sprejme novo uredbo o 
Frontexu

AVG

Frontex začne preskušati  
uporabo aerostatov za varo-
vanje meje v Grčiji

SEP

Frontex preskuša nove 
biometrične tehnologije na 
lizbonskem letališču

DEC

7 500 kandidatov se prijavi, 
da bi postali prvi mejni po-
licisti Frontexa

JUL

Med operacijo v okviru Fron-
texa je v 10 dneh aretiranih 
26 tihotapcev ljudi

OKT

Frontex pozdravi novi ra-
zred študentov skupnega 
magistrskega programa



4 LETO 2019 NA KRATKO FRONTEX

592
POLETOV V OKVIRU POMORSKEGA ZRAČNEGA NADZORA

54 800
REŠENIH OSEB**

Leto v 
številkah*

669
ODKRITIH TIHOTAPCEV DROG

* Predhodne številke. 

** Številka se nanaša na vse migrante, rešene na območjih delovanja Frontexa, in vključuje 28 670 oseb,  

 ki so bile rešene po zaslugi sofinanciranih sredstev agencije.

125,5
TONE ZAPLENJENIH DROG
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3 675750
USPOSOBLJENIH URADNIKOV 
MEJNE IN OBALNE STRAŽE

ZAPOSLENIH NA SEDEŽU

15 850
OSEB,  
KI JIH JE FRONTEX VRNIL

6 900 
ODKRITIH PONAREJENIH 
DOKUMENTOV

7 500
PRIJAV ZA MEJNE POLICISTE 
FRONTEXA

1 500
USLUŽBENCEV  
FRONTEXA NA MEJAH EU (POVPREČNO ŠTEVILO)
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Podpiramo
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Operativni 
odziv

Agencija zagotavlja državam članicam EU in 
pridruženim schengenskim državam prožen 
operativni odziv na njihovih mejah, in sicer s 
pošiljanjem uradnikov in opreme tja, kjer jih 
države najbolj potrebujejo. 

Frontex je leta 2019 še naprej vodil tri stalne 
operacije v Grčiji, Italiji in Španiji ter številne 
druge terenske napotitve na zunanjih mejah 
EU in onkraj njih.

Vsak mesec je približno 1 500 uradnikov mejne 
in obalne straže delalo na različnih lokacijah na 
mejah EU, pri čemer so nacionalnim organom 
pomagali pri nadzoru in varovanju meje, regi-
straciji migrantov, zbiranju podatkov o krimi-
nalnih mrežah, boju proti ponarejanju listin in 
drugih vrstah čezmejnega kriminala.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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RAZMERE NA ZUNANJIH MEJAH EU IN SCHENGENSKEGA OBMOČJA V LETU 2019

Frontex države članice EU med drugim podpira s 
preverjanjem državljanstva. Agencija po potrebi 
pošlje strokovnjake, ki pomagajo ugotavljati drža-
vljanstvo migrantov. Usposobljeni so tudi za prepo-
znavanje oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, 
in oseb v ranljivem položaju, vključno z mladoletniki 
brez spremstva, ki jih napotijo na pristojne nacio-
nalne organe.

139 000
SKUPNO ŠTEVILO ODKRITIH  
NEZAKONITIH PREHODOV  
ZUNANJIH MEJA EU IN SCHENGENSKEGA OBMOČJA*

ZAHODNO SREDOZEMLJE 

24 000
OPERACIJA  

INDALO

OSREDNJE  
SREDOZEMLJE 

14 000
OPERACIJA  

THEMIS

VZHODNO  
SREDOZEMLJE 

82 000
OPERACIJA  
POSEIDON

* Zemljevid prikazuje ocenjeno število odkritih nezakonitih prehodov 

morskih meja EU v letu 2019 (podatki z dne 9. januarja 2020).
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Prva operacija 
zunaj Evropske 
unije
Frontex je začel izvajati svojo prvo celovito 
skupno operacijo zunaj Evropske unije, v okviru 
katere podpira Albanijo pri nadzoru meje. Tja 
napotuje uradnike iz vse Evrope, patruljne av-
tomobile in drugo opremo, da bi sosedi EU z 
Zahodnega Balkana pomagali obravnavati ne-
dovoljene migracije, čezmejni kriminal in mo-
rebitne teroristične grožnje. 

Uradniki, ki jih napoti Frontex, pomagajo tudi 
pri odkrivanju ukradenih vozil, drog in orožja, 
preverjanju dokumentov ter identifikaciji in 
ugotavljanju državljanstva migrantov. Z alban-
skimi partnerji si tudi izmenjujejo znanje in 
izkušnje.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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SPOZNAJTE NAŠE URADNIKE  
ANTTI, FINSKI MEJNI POLICIST V ALBANIJI  

„Albanskim kolegom pomagam pri odkrivanju ponareje-
nih dokumentov in žrtev trgovine z ljudmi. 99,9 % oseb, 
ki prestopijo mejo, je potnikov s pristnimi potovalnimi 
dokumenti, vendar je naloga mejnih policistov, da iden-
tificirajo in ustavijo tiste, ki poskušajo mejo prestopiti z 
lažnimi potnimi listi. 
Da bi obvarovali svoje meje, moramo biti vedno korak 
pred zločinci, ki ponarejajo potovalne dokumente.“

Izvršni direktor Frontexa Fabrice Leggeri pozdravlja prve uradnike agencije v Albaniji.
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Boj proti kriminalu 
na mejah

Varnost zunanjih meja Evrope je prednostna na-
loga Frontexa, boj proti kriminalu pa je v sre-
dišču vseh njegovih dejavnosti. Mejni policisti 
imajo ključno vlogo pri krepitvi notranje var-
nosti in preprečevanju ali odkrivanju organizi-
ranega kriminala.

Uradniki Frontexa vzdolž meja EU pomagajo 
nacionalnim organom v boju proti kriminalu. 
Vsako leto na kopenskih mejah odkrijejo več sto 
ukradenih avtomobilov in ponarejenih listin. 
Državam članicam EU pomagajo pri odkrivanju 
drog in cigaret, ki se v Evropsko unijo tihotapijo 
prek kopenskih in morskih poti. Uradniki po-
magajo tudi odkrivati ljudi, ki se ukvarjajo s ti-
hotapljenjem ljudi čez meje in trgovino z njimi.

Frontex zbira in izmenjuje informacije o kri-
minalu na mejah z nacionalnimi organi in 
Europolom. Informacije, ki jih zbere o tihota-
pljenju ljudi, imajo ključno vlogo pri prizade-
vanjih, da bi razbili tihotapske mreže.

Frontex je leta 2019 koordiniral pet dni sku-
pnega ukrepanja, tj. mednarodnih operacij, ka-
terih cilj je boj proti čezmejnemu kriminalu, ter 
s strokovnjaki in informacijami podpiral tudi 
številne druge. Te operacije so se usklajevale v 
okviru Evropske večdisciplinarne platforme proti 
grožnjam kriminala (EMPACT) kot del cikla po-
litike EU. Posledično so nacionalni organi are-
tirali 200 domnevnih tihotapcev ljudi, odkrili 
skoraj 500 ukradenih avtomobilov in 600 pona-
rejenih listin ter zasegli devet sumljivih plovil.

Frontex nacionalne organe podpira tudi z in-
formacijami v zvezi s preiskavami tihotapljenja 
drog. Agencija je leta 2019 podpirala države čla-
nice v primerih, ki so vodili v zaplembo 4,7 tone 
kokaina.

Mejni policisti so usposobljeni za odkrivanje morebitnih 
žrtev trgovine z ljudmi. Mejni policist je pogosto edini ura-
dnik organov kazenskega pregona, s katerim lahko žrtve 
pridejo v stik, preden izginejo v svetu izkoriščanja. Boj 
proti trgovini z ljudmi je ključen del dejavnosti Frontexa na 
mejah EU.
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OPERATIVNI REZULTATI

125,5
TONE 
ZAPLENJENIH DROG

390
ZASEŽENIH 
AVTOMOBILOV

20 000 000
ZASEŽENIH CIGARET 

69
ZAPLENJENIH KOSOV 
OROŽJA

669
ODKRITIH TIHOTAPCEV 
DROG

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Operacije 
vračanja

Frontex še naprej krepi svojo vlogo ključnega ak-
terja pri vračanju oseb, za katere je bilo ugoto-
vljeno, da v Evropi bivajo nezakonito. To so lahko 
osebe, ki so izkoristile vse zakonite poti, da bi 
ostale v EU, storile kazniva dejanja v državi čla-
nici, prekoračile dovoljeni čas bivanja v skladu 
z vizumom in prejele odločbo o vrnitvi sodišča 
ali pristojnih organov držav članic.

Frontex ostaja partner držav EU pri organizi-
ranju čarterskih letov. Agencija je leta 2019 ok-
repila svojo vlogo pri koordiniranju vračanja z 
rednimi leti.

Frontex krepi zmogljivost Evropske unije 
pri vračanju oseb s povezovanjem različnih 
informacijskih sistemov, ki državam omogo-
čajo usklajevanje operacij vračanja na evropski 
ravni in pregled nad njimi. 

Frontex državam pomaga tudi pred operacijami 
vračanja s pripravo dokumentov za osebe v po-
stopku vračanja in stiki s konzularnimi organi 
v državah zunaj EU, da je postopek vračanja hi-
trejši in učinkovitejši.

Frontex pomaga državam članicam EU, da bi izpolnile zah-
tevo po nadzorovanju vseh letov, s katerimi se vračajo take 
osebe, da bi zagotovili dostojanstveno obravnavo vseh oseb 
in spoštovanje njihovih pravic. Spremljevalce zagotavlja iz 
nabora svojih strokovnjakov in krije stroške sodelovanja 
nacionalnih spremljevalcev.  Zaradi njegovih prizadevanj je 
imelo leta 2019 272 letov na krovu spremljevalce, vključno s 
199 strokovnjaki, ki jih je zagotovil Frontex.



OPERACIJE VRAČANJA, KI JIH USKLAJUJE FRONTEX
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REDNI LETI

Leta 2019 so v okviru operacij vračanja, ki jih podpira Fron-
tex, vrnili več kot 15 500* nedržavljanov EU. Število oseb, ki 
so jih vrnili z rednimi leti, se je potrojilo, s čimer se je pove-
čala učinkovitost in znižali stroški.
* Predhodne številke.

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

ČARTERSKI LETI 
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Vemo
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Pregled 
stanja v 
Evropi

Frontex ve, kaj se dogaja na mejah, kje je sre-
dišče dogajanja in kako se odzvati. Agencija 
ohranja pregled nad nadzorom meje in upravlja-
njem migracij po vsej Evropi po zaslugi neneh-
nega spremljanja razmer na mejah Evrope in 
zunaj nje ter celovite analize tveganj. Frontex 
pomaga zaznati morebitne šibke točke in kre-
piti odpornost Evrope. 

Da bi se zmanjšala ranljivost za izzive na me-
jah, je treba razumeti kratkoročna in dolgo-
ročna tveganja.

Delo Frontexa je predvideti izzive, s katerimi bi 
se lahko spopadale države EU, in podpirati naci-
onalne organe pri njihovem odzivanju.
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Vse dejavnosti Frontexa temeljijo na analizi tve-
ganj, ki mu pomaga pri odločanju, kam bi moral 
poslati svoje uslužbence in kje bi morala patru-
ljirati njegova letala. 

Ko Frontex odkrije ladjo z drogami ali tihota-
pci ljudi, se hitro odzove. Obenem povezane 
informacije posreduje svojemu sedežu, kjer se 
analizirajo trendi nedovoljenih migracij in čez-
mejnega kriminala.

Frontex zbira in analizira informacije, ki jih pri-
dobi od nacionalnih organov, da bi dobili skupno 
sliko razmer in morebitnih ranljivosti na zuna-
njih mejah EU in schengenskega območja.
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Zračna 
podpora

Frontexov pomorski zračni nadzor (MAS) 
je postal ključen del njegovih dejavnosti in stalna 
storitev, ki se zagotavlja nacionalnim organom.

Pomorski zračni nadzor uporablja nadzorna le-
tala in zrakoplove brez posadke, ki posredujejo 
posnetke in druge podatke z zunanjih mej EU 
in schengenskega območja neposredno sedežu 
agencije v Varšavi ter ustreznim nacionalnim 
in evropskim organom. To omogoča spremlja-
nje dogajanja na mejah v realnem času.

V evropski sobi za spremljanje v Varšavi so stro-
kovnjaki iz 12 držav sodelovali pri spremljanju 
posredovanih posnetkov in informacij.

Letala so uporabljali pri dejavnostih Frontexa za 
podpiranje nacionalnih organov in agencij EU 
pri različnih nalogah, vključno z varovanjem 
meje, odkrivanjem tihotapljenja drog in neza-
konitega ribolova.

Frontex je leta 2019 opravil skoraj 600 poletov. 
V številnih primerih so njegova letala zaznala 
čolne v težavah na morju, zaradi hitrega odziva 
in usklajevanja pa so nacionalni organi uspeli 
rešiti več kot 4 500 ljudi.

Letala za pomorski zračni nadzor so letela nad 
osrednjim Sredozemskim morjem, Egejskim 
morjem, Črnim morjem, Jadranskim morjem 
in Baltskim morjem. Frontex je nadziral tudi 
kopenske moje na Poljskem, Slovaškem, Hrva-
škem in Madžarskem.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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ŠTEVILO INCIDENTOV, 
ZAZNANIH S 
POMORSKIM 
ZRAČNIM NADZOROM

ŠTEVILO  
POLETOV V OKVIRU 
POMORSKEGA 
ZRAČNEGA NADZORA

2018 20192018

420 
128 

56
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Gradimo
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Prva 
uniformirana 
služba Evrope

Frontex je začel polagati temelje za ustanovitev 
stalne enote evropske mejne in obalne straže. 
Oktobra je začel prvo kampanjo za rekrutira-
nje več kot 700 mejnih policistov in pripadni-
kov obalne straže Frontexa. Prijavilo se je 7 500 
oseb iz vse Evrope, ki so se želeli pridružiti prvi 
uniformirani službi Evrope.

Izbrana prva skupina uradnikov mejne in obalne 
straže Frontexa se bo večino leta 2020 usposa-
bljala za napotitev na mejah Evrope. Postali bodo 
temelj nove enote in trajna podpora nacional-
nim organom, ki se soočajo z izzivi na svojih 
nacionalnih mejah. Nekateri bodo morda de-
lali celo zunaj Evropske unije v državah, ki so z 
EU podpisale sporazume o statusu.



GLAVNE NALOGE URADNIKOV   
MEJNE IN OBALNE STRAŽE FRONTEXA
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MEJNE  
KONTROLE

VAROVANJE MEJE

NALOGE OBALNE 
STRAŽE, KI VKLJUČUJEJO 
ISKANJE IN REŠEVANJE

VRAČANJE

BOJ PROTI 
ČEZMEJNEMU 
KRIMINALU

ZBIRANJE IN IZMENJAVA 
INFORMACIJ
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Oprema 
Frontexa

Frontex se bo vse bolj zanašal na lastno opremo, 
kar mu bo omogočilo večjo prožnost pri različ-
nih dejavnostih na terenu. Leta 2019 je začel 
uporabljati lastne patruljne avtomobile na me-
jah Evrope. Novi avtomobili z logotipom agen-
cije so sodelovali pri operacijah v državah, kot 
so Albanija, Grčija in Bolgarija. Pomenijo velik 
korak naprej pri prizadevanjih agencije, da bi 

vzpostavila nabor svoje opreme. Frontex bo za 
podpiranje svojih uradnikov mejne in obalne 
straže sčasoma začel uporabljati različno drugo 
opremo, ki jo ima v lasti ali najemu, vključno s 
plovili, letali in zrakoplovi brez posadke. Zago-
tovil bo, da je njegova oprema vedno priprav-
ljena za uporabo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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SPOZNAJTE NAŠE URADNIKE  
MILOSLAV, ČEŠKI MEJNI POLICIST V ŠPANIJI  

„Skupaj s patruljnim psom Fanoušem pomagava pri 
pregledovanju več tisoč vozil, ki v Španijo prispejo iz 
Maroka s trajekti.“
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Prihodnost 
nadzora meje

Ena izmed temeljnih nalog Frontexa je iskanje 
tehnologij, ki jih je mogoče uporabljati za nad-
zor meje. Leta 2019 je preskušal različne tehno-
logije, vključno z biometrijo, umetno inteligenco 
in sistemi daljinsko pilotiranih zrakoplovov.

Aerostat za varovanje meje

Frontex je v partnerstvu z grško obalno stražo 
en mesec preskušal aerostat in drugo opremo 
za varovanje meje na grškem otoku Samos. Tako 
je lažje ocenil, kako dobro lahko aerostat izvaja 
pomorski nadzor v operativnem okolju.
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PRIHODNOST MEJNIH KONTROL

Frontex je skupaj s portugalsko mejno službo 
(SEF) in lizbonskim letališkim organom (ANA) 
preskušal tehnologijo preverjanja biometrič-
nih podatkov brez ustavljanja za mejne kon-
trole. V prihodnjih letih bodo rešitve, kot sta 
brezstični odvzem prstnih odtisov in skeniranje 
obraza, olajšale in pospešile prestop meje za re-
dne potnike ter omogočile večjo varnost. Mejni 
policisti bodo tako imeli več časa za zaznava-
nje morebitnih groženj ter izvajanje sistematič-
nih in učinkovitih varnostnih preverjanj. To bo 
koristilo tudi letališčem in letalskim družbam, 
saj bodo potniki manj časa preživeli v vrstah in 
imeli več časa za prevoz ali nakupovanje.

SPOZNAJTE NAŠE URADNIKE   
DIANA, ROMUNSKA STROKOVNJAKINJA   
ZA ODVZEM PRSTNIH ODTISOV V GRČIJI  

„Grškim kolegom pomagam pri odvzemu prstnih 
odtisov vseh novoprispelih migrantov in njihovi regi-
straciji v evropski bazi podatkov. Delo s Frontexom 
je učna izkušnja na različnih ravneh. Za našo varnost 
je nadvse pomembno, da vemo, kdo prestopi meje.“
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Nov 
operativni 
koncept
Frontex je z določitvijo poti za vse večjo agen-
cijo ustvaril nov operativni koncept, tj. načrt za 
delovanje Frontexa v prihodnjih letih. Na regi-
onalnih konferencah s poveljniki nacionalnih 
služb za nadzorovanje meje in kazenski pre-
gon je razvil storitve, ki jih bo nova stalna enota 
evropske mejne in obalne straže zagotavljala dr-
žavam članicam EU.

Glavni strateški cilji agencije so zmanjšati ran-
ljivost zunanjih meja na podlagi celovitega 
spremljanja razmer, zagotoviti varne, zašči-
tene in dobro delujoče meje EU ter načrtovati 

in ohranjati zmogljivosti evropske mejne in 
obalne straže. Izvajati želi tudi evropsko inte-
grirano upravljanje meja, ki združuje nacio-
nalne organe, institucije EU ter druge agencije 
in organizacije.

Frontex skupaj z nacionalnimi mejnimi organi 
oblikuje evropsko mejno in obalno stražo. Vse 
njegove dejavnosti so posledica tesnega sodelo-
vanja in dialoga z nacionalnimi partnerji.

Evropsko integrirano upravljanje meja –  
skupna odgovornost Frontexa in držav članic

Frontex se je leta 2019 srečal z organi vseh držav članic EU 
in pridruženih schengenskih držav, da bi razpravljali o načr-
tih in izzivih, povezanih z izvajanjem nove uredbe o evrop-
ski mejni in obalni straži ter ustanovitvijo stalne enote. 
Srečanja so potekala v petih regionalnih skupinah v Helsin-
kih, Budimpešti, Rimu, Amsterdamu in Parizu.
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Glavni 
dogodki

Frontex vsako leto gosti številne konference in dogodke, na kate-
rih se zberejo glavni uradniki in strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raz-
ličnimi vidiki nadzora meje. 

MEDNARODNA KONFERENCA MEJNIH 
POLICIJ (IBPC)

Frontex je konec oktobra gostil 24. mednaro-
dno konferenco mejnih policij (IBPC), na kateri 
se dvakrat letno zberejo izvršni uradniki orga-
nov kazenskega pregona iz skoraj 100 držav s 
petih celin in predstavniki mednarodnih orga-
nizacij ter institucij in agencij EU.

Več kot 300 udeležencev je sodelovalo na kon-
ferenci, ki je bila osredotočena na čezmejno 
varnost prek pripravljenosti, preprečevanja 
in odzivanja na svetovne izzive, kot so terori-
zem, tihotapljenje ljudi ter kraja dokumentov 
in identitete.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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DRUGI LETNI DOGODEK  
O EVROPSKI OBALNI STRAŽI

Aprila so Frontex, Evropska agencija za pomor-
sko varnost (EMSA) in Evropska agencija za nad-
zor ribištva (EFCA) v poljskem kraju Świnoujście 
skupaj organizirali letni dogodek o evropski 
obalni straži.

Letni dogodek o evropski obalni straži zagota-
vlja platformo za nacionalne organe, agencije 
EU, vključene v sodelovanje v zvezi z nalogami 
obalne straže, in Evropsko komisijo za izmenjavo 
mnenj v zvezi z zadevami s področja varnosti 
in zaščite na morju. Razprave so bile usmer-
jene v izmenjavo informacij in nadzor, analizo 
tveganj na morju in usposabljanje uradnikov 
obalne straže.

KONFERENCA O BIOMETRIJI

Frontex je oktobra organiziral konferenco o upo-
rabi biometrije na mejah. Konferenca je bila osre-
dotočena na vse večji izziv uporabe preobraženih 
podob obrazov v identifikacijskih dokumentih, 
da bi preslepili uradnike in računalniške sisteme.

Na mednarodni konferenci o biometriji za meje 
so se zbrali strokovnjaki in izvajalci z vsega sveta, 
da bi razpravljali o različnih izzivih in priložno-
stih, povezanih z identifikacijo ljudi, ki jo izva-
jajo organi kazenskega pregona.

DAN EVROPSKE MEJNE IN OBALNE STRAŽE

Frontex je na letnem dnevu evropske mejne in 
obalne straže gostil 600 predstavnikov evrop-
ske mejne in obalne straže iz več kot 30 držav. 
Osrednji dogodek agencije je potekal v Arłamówu 
v bližini poljske meje z Ukrajino. Osredotočen 
je bil na izzive na kopenskih zunanjih mejah in 
sodelovanje s sosednjimi državami.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Obeti za 
prihodnost
Leto 2020 z ustanovitvijo stalne enote evropske 
mejne in obalne straže prinaša ogromne spre-
membe za Frontex. Usposabljanje njegovih prvih 
mejnih policistov bo potekalo vse leto. Nato bodo 
opravljali preskuse, da bi zagotovili, da imajo 
potrebna znanja in spretnosti za skupno delo-
vanje na zunanjih mejah v skladu z veljavnim 
pravom in etičnimi standardi EU.

Prvi mejni policisti Frontexa bodo konec leta 
pripravljeni za napotitev na meje, da bi poma-
gali zagotoviti večjo varnost Evrope.

Mejni policisti Frontexa bodo nosili posebno 
evropsko uniformo ter bodo lahko izvajali naloge, 
kot so preverjanje identitete in državljanstva 
osebe, odobritev ali zavrnitev vstopa v EU ter 
patruljiranje med mejnimi prehodi. Sodelovali 
bodo tudi pri operacijah vračanja.

Agencija bo sodelovala tudi z nacionalnimi 
partnerji pri ustanavljanju regionalnih uradov 
po vsej Evropi, ki bodo enoti zagotavljali logi-
stično podporo. Še naprej bo zanesljiva partnerka 

nacionalnih organov v Evropi. Zagotavljala bo 
raznolike storitve, ki bodo nacionalnim orga-
nom pomagale pri obravnavanju različnih izzi-
vov na njihovih mejah in se ne bodo le odzivale 
na nove nujne primere.

Več deset spremljevalcev bo pomagalo zagota-
vljati, da bodo vse dejavnosti in operacije teme-
ljile na spoštovanju temeljnih pravic.

Nazadnje bo Frontex ustanovil ekipo strokovnja-
kov za Evropski sistem za potovalne informacije 
in odobritve (ETIAS), namenjen odobritvi poto-
vanj v EU iz brezvizumskih držav. Po začetku 
veljavnosti bo Frontex odgovoren za centralno 
enoto, ki bo vse dni v tednu delovala 24 ur na 
dan in kjer bo potekalo preverjanje vlog.

Da bi ETIAS postal resničnost, Frontex tesno so-
deluje z agencijama eu-LISA in Europol, Evrop-
sko komisijo in državami članicami EU.

SPOZNAJTE NAŠE URADNIKE   
LUCIE, FRANCOSKA STROKOVNJAKINJA ZA PREVERJANJE V 
GRČIJI  

„Med izvajanjem svojih dolžnosti se dobro zavedam, da 
je treba posebno pozornost nameniti ranljivim skupi-
nam, zlasti ženskam in otrokom.“
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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